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BÁO CÁO
Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện công văn số 50/CV-PBGDPL ngày 21/06/2022 của Hội đồng phối 

hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Gia Lộc, ủy ban nhân dân xã Quang Minh 

báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu 

năm 2022 như sau:

1. Về công tác chỉ đạo thực hiện.

- Tại xã Quang Minh 6 tháng đầu năm 2022 công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật được lãnh đạo xã tích cực quan tâm, chỉ đạo thực hiện như: Xây dưng Kế 

hoạch số 06/KH-UBND ngày 26/01/2022  của Ủy ban nhân dân xã về công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2022; Kế hoạch số 09 /KH-UBND ngày 09/03/2022 của Ban chỉ đạo phổ biến, 

giáo dục pháp luật năm 2022; Ban hành Quyết định số 1123/QĐ-UBND do chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã ban hành ngày 10/03/2022; Xây dựng ban hành kế hoạch 

số 05/KH-UBND ngày 21/02/2022 về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

nhà nước năm 2022.

- Tại cuộc họp giao ban Đảng, giao ban ủy ban nhân dân xã đầu năm, Chủ tịch 

UBND xã  đã chỉ đạo công chức chuyên môn phát tài liệu đã được Sở tư pháp cấp 

tới các thôn lưu giữ tại tủ sách tại nhà văn hóa thôn, lưu giữ trong tủ sách pháp luật 

của xã nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tìm đọc và nâng cao kiến thức pháp luật.

- Chỉ đạo công chức tư pháp – hộ tịch viết bài tuyên truyền pháp luật hàng 

tuần để cán bộ Đài truyền thanh xã 1 tuần 1 buổi phát thanh tuyên truyền về những 

nội dung pháp luật hiện hành và mới ban hành.



- Chỉ đạo Trưởng Công xã trong các buổi giao ban công an hàng tuần trực 

tiếp tuyên truyền đến công an viên những quy định pháp luật liên quan đến ma túy, 

mại dâm, trộm cắp, cướp tài sản…để nâng cao nghiệp vụ công an.

- Chỉ đạo Chỉ huy trưởng quân sự xã trực tiếp tuyên truyền, vận động các em 

có đủ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự tham gia nghĩa vụ quân sự phục vụ sự nghiệp 

bảo vệ Tổ Quốc.

- Chỉ đạo công chức Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí 

phục vụ cho hoạt động tuyên truyền.

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đoàn thể tổ chức hội nghị tuyên truyền 

pháp luật liên quan đến hoạt động của hội, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động 

sinh hoạt hè cho các em giúp các em có sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm giúp các 

em mạnh dạn, tự tin phát triển tài năng và năng lực của mình.

2. Kết quả công tác PBGDPL

Nhận thức rõ “công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính 

trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng” , vì 

vậy đây được coi là nhiệm vụ rất quan trọng đối với xã Quang Minh nói riêng và cả 

nước nói chung. Trong 6 tháng đầu năm 2022 công tác PBGDPL tại xã Quang 

Minh đã có được một số kết quả nhất định như sau:  

- Đầu năm 2022 không có tình trạng thanh thiếu niên trên địa bàn xã phạm 

tội hoặc phải áp dụng các biện pháp giáo dục bắt buộc nào khác;

- Không có vụ trộm cắp nào xảy ra tại địa bàn xã;

- Tình hình vi phạm đất đai giảm so với cùng ký năm ngoái: 6 tháng đầu năm 

xử lý vi phạm có 1 vụ liên quan đến đất đai. 

- Việc tuyên truyền thường xuyên liên tục trên hệ thống loa truyền thanh xã 

các bài tuyên truyền về  Luật trẻ em; Luật bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống 

ma túy; Luật biên phòng Việt Nam; Luật phòng chống mua, bán người; Tuyên 

truyền Quyết đính số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/06/2021 của Bộ thông tinTruyền 

thông về Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng; Tuyên truyền về công tác cải 

cách hành chính; Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 



3207/QĐ-UBND ngày 03/11/2021; Các bài tuyên quan đến việc thực hiện chính 

quyền điện tử, nộp hồ sơ trực tuyến cấp độ 3, 4… với lượt nghe hơn 3200 lượt 

người đã phần nào xây dựng ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật tại cuộc họp giao ban xã hàng tháng với gần 

400 lượt người;

- Tuyên truyền Luật hình sự, Luật phòng, chống tệ nạn xã hội, Luật xử lý vi 

phạm hành chính, Luật phòng chống mua, bán người… tại các cuộc họp giao ban 

Công an xã hàng tuần với 20 lượt người;

- Tuyên truyền viên pháp luật tổ chức tuyên truyền Luật hôn nhân và gia 

đình, Luật dân sự, Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tài liệu hòa giải, tài liệu 

tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật…tại các cuộc họp chi bộ, thôn, xóm với 

số lượng hơn 450 lượt người;

- Ban quân sự xã tích cực tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự và các nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật nghĩa vụ quân sự, Luật xử lý vi phạm hành chính… 

với số lượng hơn 400 lượt người;

- Trong năm nay tại xã Quang Minh không xảy ra tình trạng phạm tội 

nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng;

- Tình hình an ninh, chính trị ổn định, kinh tế xã hội và đời sống nhân dân 

được nâng cao.

3. Việc đầu tư kinh phí,  cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL 

- Kinh phí hoạt động cho các hình thức tuyên truyền khác, phổ biến các văn 

bản pháp luật còn hạn hẹp dẫn đến việc PBGDPL chưa đạt hiệu quả cao.

- Nguồn kinh phí để thực hiện, in ấn, cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật 

có liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên còn hạn chế

4. Thuận lợi, khó khăn

 4.1. Thuận lợi:

-  Sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo cấp trên, thường xuyên cấp phát 

tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật giúp cho hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật 

được cải thiện rõ rệt;



- Việc tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật tại xã diễn ra thường xuyên, 

liên tục,  đến nay là năm thứ 4 xã duy trì việc phát tin tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật vào thứ 6 hàng tuần nên việc đón nghe thông tin tuyên truyền đã trở 

thành thói quen trong nhân dân, nên được nhân dân rất nhiệt tình hưởng ứng và đón 

nghe thường xuyên.

4.2. Khó khăn:

- Hoạt động của tủ sách pháp luật chưa đạt hiệu quả cao do thị hiếu của cán 

bộ, công chức và nhân dân thay đổi, giảm việc tìm hiểu văn bản trên sách, báo, thay 

vào đó là tìm hiểu trên mạng Internet.

- Một bộ phận thanh, thiếu niên ý thức chưa tốt nên mặc dù việc truyên 

truyền pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục nhưng vẫn phạm tội như ma 

túy, cờ bạc, đánh nhau…

- Trang thiết bị tuyên truyền như loa phát thanh tại các thôn thường xuyên bị 

hỏng do đã cũ, sử dụng đã qua nhiều năm nên chất lượng âm thanh chưa được tốt.

- Công tác phổ biến giáo dục pháp luật chưa được đồng nhất giữa các cấp 

chính quyền, giữa các bộ phận chuyên môn trong cùng đơn vị.

Trên đây là báo cáo của UBND xã Quang Minh về kết quả công tác tuyên 

truyền PBGDPL 6 tháng đầu năm 2022./.

Nơi nhận:
- Hội đồng PHPBGDPL huyện Gia Lộc;

- TV Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Lưu: VP

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Biên
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